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Методе
извођења
наставе

Испуњење предиспитних обавеза

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент оспособљен да : продукује знања и критички приступа теоријама виших психичких процеса;

примени знања о процесима учења, памћења и мишљења у анализи сложенијих психолошких структура

и процеса, као што су личност,  психолошки поремећаји , језичка комуникација, стваралаштво.

Вежбе кроз дискусију наставних јединица и наставних филмова.

Упознавање студената са основним приступима у тумачењу когнитивних процеса - когнитивна обрада

информација и конекционизам. Наставак изучавања основних когнитивних процеса, учења и памћења,

као и сложенијих феномена, језика и мишљења. У светлу најновијих техничких инструмената и мерних

апарата упознавање са неуралним основама виших когнитивних процеса и функција.

Садржај предмета
Основни приступи у савременим испитивањима когнитивних процеса: когнитивна обрада информација и
конекционистички приступ, Меморијски модели: иконичка, оперативна и дуготрајна меморија,
Препознавање облика, Пажња и теорије пажње, Учење: појам и врсте, Теорије учења, Неки важни
процеси и услови учења: понављање, мотивација и учење, Гашење, Условљавање аутономних реакција
и емоционално условљавање, Трансфер учења, Памћење и заборављање, Мишљење и решавање
проблема, експертско мишљење и креативност, Машта и стваралаштво, Језик: порекло и развој говорне
комуникације, Неуралне основе виших психичких процеса.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања и дискусионе групе, партиципативни, интерактивни и кооперативни методи рада наставника и
студената  дизајнирани  елементима образовне технологије.
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Психологија

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Основне акдемске студије
Основи когнитивне психологије

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета



поена Завршни испит поена

7.5 писмени испит 30
7.5 усмени испит 20
20
15

Предиспитне обавезе
активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари


